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Geachte raad, 

Vorige week stond in de commissie Middelen de aanpassing van de APV in verband met hondenbeleid, 
growshops en de weg gebruiken als slaapplaats op de agenda. Na de commissiebehandeling is het concept 
raadsbesluit op enkele punten aangepast. U treft het gewijzigde besluit bijgaand aan. 

De burgemeester heeft in de commissie mondeling toegelicht dat uit recente jurisprudentie blijkt dat de 
artikelen over de growshops aangepast moeten worden. Omdat we de consequenties nog niet helemaal in 
beeld hebben, halen we deze aanpassing er volledig uit en komen hiermee terug zodra duidelijkheid is hoe 
we dit correct kunnen regelen. 
Tijdens de commissiebehandeling bleek ook dat één uitzondering van de opruimplicht ten onrechte in de 
wijziging was opgenomen (vrijstelling van de opruimplicht voor opleiders van een blindegeleidehond). Dit 
hebben we in het nieuwe raadsbesluit gelijk rechtgezet. 

We stellen u dus voor in de behandeling aanstaande donderdag in uw raad uit te gaan van bijgevoegde 
conceptbesluit. 

ster en wethouders van Woerden 

.W. kees-CMC V.J er 
secretaris 

Bijlage: Raadsbesluit wijziging APV (13R.00232) 
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RAADSBESLUIT 
13R.00232 

Agendapunt: 
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gemeente 
WOERDEN 

Onderwerp: Wijziging APV in verband met hondenbeleid en de weg als slaapplaats gebruiken 

De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 14 mei 2013 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

De Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2011 als volgt te wijzigen: 

1. De artikelen 2:57 en 2:58 komen te luiden: 

Artikel 2:57 Loslopende honden 
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te 
laten lopen: 
a. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd is; 
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte 
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen 
plaats; 
2. Het verbod genoemd in het eerste lid onder a geldt niet op door het college aangewezen 
plaatsen. 
3. De verboden genoemd in het eerste lid gelden niet voor zover de eigenaar of houder van 
een hond zich vanwege zijn handicap laat begeleiden door een geleidehond of hulphond die 
aantoonbaar als zodanig gekwalificeerd is of als een eigenaar of houder van een hond deze 
aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of hulphond. 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden 
1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te 
zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd. 
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen 
plaatsen. 
3. De in het eerste lid gestelde verplichting geldt niet voor degene die zich vanwege zijn 
handicap laat begeleiden door een geleidehond of hulphond die aantoonbaar als zodanig 
gekwalificeerd is. 
4. De strafbaarheid wegens overtreding van de in het eerste lid gestelde verplichting wordt 
opgeheven, indien de eigenaar of houder van de hond de uitwerpselen met een 
doeltreffende hulpmiddel onmiddellijk verwijderd en in de daarvoor bestemde afvalbakken 
stopt of mee naar huis neemt. 
5. De eigenaar of houder van de hond is verplicht, indien hij zich op een openbare plaats 
bevindt, een doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor opruimen van de 



uitwerpselen van de hond. 
6. De eigenaar of houder van de hond die zich met die hond op een openbare plaats bevindt, 
is verplicht dit doeltreffende hulpmiddel op eerste vordering van een toezichthoudend 
ambtenaar te laten zien. 

7. Het is verboden uitwerpselen al dan niet rechtstreeks te verwijderen via het riool. 

2. Een nieuw artikel toe te voegen in Hoofdstuk 4: 
Artikel 4:20 Verbod om weg te gebruiken als slaapplaats 
1. Het is verboden om de weg als slaapplaats te gebruiken en verder op of aan de weg een 
woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, tent, aanhangwagen of 
auto als slaapplaats te gebruiken of daarin te overnachten dan wel gelegenheid daartoe te 
bieden. 
2. Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid genoemde verbod 
ontheffing verlenen en daaraan in het belang van de openbare orde, veiligheid en 
zedelijkheid en gezondheid voorschriften verbinden, onder andere ter voorkoming en 
beperking van hinder en overlast, het ten aanzien van de woon- en werkomgeving, 
verontreiniging, voorkoming van besmettelijke ziekten en brandgevaar. 

II. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking. 

III. Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 27 juni 2013 

De griffier De voorzitter 

E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 


